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JOURNAUX ESPÉRANTISTES — ESPERANTISCHE BLADEN.

Lingvo lnternacia, fr. 4.00 par an (4.00fr. 's jaars). Mr Paul de Lengyel à Szekszârd, Hongrie.
L’Espêrantiste, revue officielle de la Société française pour la propagation de l’Esperanto, 20 pages (for

mat 15 x 20) de texte Espéranto-Français, 8 pages de couverture, correspondance internationale en 
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. par an (3.50 fr. ’s jaars) 4.00 francs avec inscription à la 
Société (4.U0 fr. inet aanneming in de M a aise happi).) Administration de l’Espérantiste a L.ouviers 
(Eure) France.

Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. R.), fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars) ; avec l’organe de la Société 
(met het orgaan der Maatschappij) « Lingvo lnternacia » fr. 6.00 par an (0.00 fr. ’sjaars) Mr Paul Friic- 
tier, 27, boulevard Arago, Paris.

Literatura Biblioteko de Lingvo lnternacia, fr. 2.50 par an (2.50 fr. ’sjaars) M' Paul de Lengyel à Szekszârd, 
Hongrie.

Rondiranta, fr. 4.00 par an (4.00fr. ’s jaars) Mr G. P. Oreŝkov, Plovdiv, Bulgarie & L. Cogen, 61 rue des 
Rémouleurs, Gand.

La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars) Mr Dreves Uitterdijk, Hilversum, Holland.A
Bohema Esperantisto, fr. 3.50 par an (3.50fr. 's jaars) Mr Cejka, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie-Autriche.
L’Esperantista, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’s jaars) Grafo Albert Gallois, Riolunato, prov. de Modena, Italie. 
La Svisa Espero, fr. 2.50 par an (2.50fr. ’s jaars) Mr Th. Renard, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse. 
Antaŭen Esperantistoj ! 0,150 Livroj = fr. 3,00 par an (3,00 fr. s jaars) Mr Ant. Alvarado, str. Partiga 

nv 106“ Lima, Pérou.
Ĉilio Esperantista, gratuit au Chili (kosteloos in Chilië) Mr Luis E. Sepulveda Cuadra, cas. 1989, Santiago, 

Chili.
La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00fr. s jaars) M' Aug. Jimenez Loira 5, Corona, Valencia, Espagne.
The Esperantist, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’j jaars), Mr H. Bolingbroke Mudie, 41, Outer Temple, \V. C. 

London, England ĉe xvl. Seynaeve, 3, rue de l’Avenir, Courtrai. Un numéro : 40 Cmes.
La Juna Esperantisto, 2.00fr. par an (2.00 fr. ’ s jaars). M‘ H.Hodler,9 avenue des Vollandes, Genève, Suisse, 
lnternacia Scienca Revuo, fr. 7.00 par an (7.00 fr. ’s jaars), Hachette & Cie, 79, Bd S*  Germain, Paris.
Espero Katolika, fr. 2.50 par an (2.50 fr.'s jaars), M. Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (France) 

& M. Mattelaer, 3, place de l’Université, Louvain.
Esperantistische Mitteilungen, fr. 2.00 par an (2.00 fr. ’s jaars). M. Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Revuo lnternacia de Stenografio, fr. 3.00 par an (3.00 ĵr. ’s jaars). Dreves Uitterdijk, Tulpstraat, 74, 

Hilversum (Holland).
Revuo Universala, fr. 4.00 par an (4.00 jr. s jaars), M. Emile Gasse, 71, rue Michelet, Le Havre (France).
La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an (5,0V/r. ĵjaars), Dro A. Vargas, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexique.

dldresaro de komercistoj--------
akceptantaj uzadon de Esperanto.

eltirita de la gazelo « Lingvo Internacia »

Avizo. ^'ur unua enpreso en « Lingvo Internacia » estas 
................ senpaga, ĉiu nova enpreso kostas kvindek centimojn, 

dekdu presoj = kvin frankojn ; — por ĝiaj abonan
toj : dekdu presoj du frankojn.

87. Antwerpen (Belg.) 25 rue du Jardin — zi. Cassier-
Dufraing. Pipoj kaj ĉiaspecaj komercaĵoj 
por fumantoj. Cigaredoj « Esperanta Steto »

88. Paris, 9 rue de Lyon. — E. Lefèvre, restoraciisto. .
Tagmanĝoj kaj vespermanĝoj de 1 f. 25 ĝis 
3 f. aŭ laŭkarte.

89. Bruxelles, 15 rue S1 Gudule. — L’ Intermédiaire
de ia Presse detranĉas artikolojn el ĉiuj 
gazetoj kaj tradukas ilin en Esperanton se 
oni deziras.

90. Haverfordwest (Wales, Angl.) — G. Llewetlin & 1'.
Fabriko de buteriloj, kaj maŝinoj aŭ iloj por 
laktejoj.

91. Glasgow (Skotl.) 2, 5, & 11 Dunlop St. — W. & R.
Holmes, libroj, paperaĵoj pogrande.

92. Glasgow, 24 George Square, (Skotlando). — John
Mitchell A°. Aĉetisto de anglaj ŝtofoj por 
ŝipado al eksterlando.

93. Thun, (Bern) Svisi. — Oscar Hopf, libristo-eldon
isto. Esperantaj libroj.

94. Courtrai, (Belgl.) 10 rue des Grandes Halles. —
firmo de brabandere~Fcys. Puntoj » Valen- 
cienaj « kaj » Torŝanaj «.

95. Bordeaux, (Franci.) 95 Cours Victor Hugo. —
El u net, mekanikisto, kudromaŝinoj (stebiloj) 
» White « kaj aliaj. Bicikletoj » Georges 
Richard « kaj aliaj. Riparoj, akcesoraĵoj, 
k. t. p. — Petu la prezarojn.

96. Amiens, (Franci.) 8 rue de la République. —
Poiré-Choquct, libristo-eldonisto. Esp. libroj

97. La Rochelle, (Franci.) rue St.-Yon. — firmo
David-Debrousse, librejo de lernejoj. Esp. 
libroj.

(daurigota).
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Cl &ort-fArtur.

Nia amiko, Sro Kazi-Girej, sendis al nia ĉefredaktoro la sekvantan leteron. Nia Rusa samideano loĝas 
nun en Port-Artur, kaj sciigoj alvenintaj rekte el tiu urbo tiel bone konata pro milito, prezentos certe 
gravan intereson por ĉiuj legantoj niaj.

Port-Artur, 13 ,Gan de Februaro 1904.

KARA FRATO,

Mi loĝas nun en Port-Artur kaj restos tie-ĉi dume la tata milito. Mi servas en « Ruĝa Kruco ».
En liberaj momentoj mi skribas notojn pri ĉio, kion mi vidas mem, aŭdas kaj rimarkadas ; mi skribas 

miajn notojn en formo de tagnotaro rekte en I-.speranto, por uzi ĝin poste por la presado en unu el niaj 
Esperantaj ĵurnaloj, aŭ en aparta libreto.

Mi ne skribas historion de la milito, sed simple vereman rakonton de tio, kion mi mem vidis kaj aŭdis per 
miaj propraj okuloj kaj oreloj.

Kompreneble, mia tagnotaro estos presita nur en tia okazo, se mi mem restos viva ; tion ĉi oni devas 
nepre aldoni, ĉar neniu estas tie-ĉi garantiita kontraŭ subita morto ; la Japanaj bomboj preskaŭ ĉiutage 
flugadas tra l’a tuta urbo, eksplodiĝas kaj disjetadas siajn mortportantajn pecetojn ĉiuflanke. Mi parolas nur 
pri Japanaj bomboj, ĉar ini ne vidas, kion faras niaj Rusaj bomboj ; mi nur aŭdas la tondregajn sonojn de 
niaj pafilegoj, sendantaj siajn bombojn en malamikajn ŝipojn.

Kvankam mi diris, ke neniu tie-ĉi estas garantiita kontraŭ la antaŭtempa morto, tamen pro la vero mi 
devas diri, ke ĝis nun, gloron al Dio, tre malmulte da malfeliĉoj alportis al ni la malamika bombardado:
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en urbo nenia domo estas disbatita aŭ detruita ; nur en du domoj estis elbatitaj la vitroj el fenestroj, sed 
la sekvantan tagon ili estis ĉiuj anstatauitaj per la novaj. El homoj estis mortigitaj ĝis nun de la komenco 
de milito, sur la stratoj, kvar aŭ kvin privataj personoj. Hieraŭ estis mortigita per la peceto de bombo 
unu simpla laboristo-Ĥino, kiu staris sur la placo, kiam Japana bombo falis kaj eksplodigis apud li.

Observante similajn okazojn, kontraŭvole mi sentas en la koro kaj kapo la demandon : ai kiu estas 
bezona la milito ?

Nenia respondo, vera hontema respondo...
Tri tagoj antaŭ la komenco de la milito mi skribis por « La Belga Sonorilo » artikolon en formo de 

fantazia revo ; mi juste traktis en tiu-ĉi artikolo la demandon pri la neceseco de militoj inter popoloj ; mi 
traktis tiun-ĉi demandon ne de la vidpunkto de nacieco, sed de la vidpunkto de tuta homaro ; por esti pli 
senpartia, mi min levis en mia revo altege super la tera globo, kiun mi ĉirkaŭflugadis kaj observadis per 
la okuloj de prudenta ekzistaĵo, apartenanta al nenia nacio, nek al la tero mem.

Ho, kiom stranga ekŝajnis al mi tiam la tuta aranĝado de politika vivo de 1’ homaro ; kiom da malutila, 
malbona superfluaĵo mi ekvidis tiam en la vivo de popoloj... Nur unu konsolantan vidaĵon mi rimarkis sur 
la tero ; mi rimarkis en diversaj punktoj de T tera globo brilantajn kvinpintajn steletojn, ĉirkaŭ kiuj staris 
la homoj de plej diversaj nacioj, homoj liberaj de la internacia malamikeco ; ili proponas al homaro belan 
artefaritan neŭtralan lingvon, kiu devas fariĝi la dua lingvo de ĉiu tera homo. La kvanto de kvinpintaj 
steloj sur la tero ĉiam kreskas, kaj la dividita diverslingva homaro komencas ĉiam pli kaj pli atente 
aŭskulti la belan himnon de Esperantanoj, ĉar la homoj, starantaj sub la standardoj kun kvinpinta stelo, 
nomas la proponatan neŭtralan lingvon « ESPERAN!0 ».

Pripensante la vidaĵon, mi komprenis, ke la feliĉo tiam venos sur la tero, kiam la tuta homaro bonvole 
prenos Esperanton kiel duan lingvon, kaj anstataŭos per ĝi nunajn, devajn, duajn lingvojn, en kiuj devas 
vole-nevole paroli ĉiu el diversnaciaj popoloj, eniranta en la limoj de unu sama regno...

Bedaŭrinde, pro la komencita milito, mi perdis mian kontraŭ militan artikolon, kaj tial ne povas ĝin 
sendi al Vi por « La Belga Sonorilo ». Mi petas Vian pardonon, kaj sendas al Vi tiun-ĉi leteron, kiun Vi 
povos, se Vi deziras, presi en Via jurnalo ; se Vi uzos ĝin por tiu-ĉi celo, ini estos tre kontenta.

Mi premas Viajn manojn kaj salutas ĉiujn niajn amikojn ; ni deziru, ke tiu-ĉi milito finiĝu plej baldaŭ !
Via kore sindona

Nikolaj KAZI-GIREJ. 
A A

ĵCina superstico.

Noto de la redakcio. La Ĥina kalendaro, uzita en 
Ekstrema-Oriento kalkulas dekdu monatojn. Iafoje, 
laŭ precizaj reguloj, ia monato duobliĝas, tiam estas 
superjaro (Prance : année bissextile,Flandre : schrik- 
keljaar, Germane : Schaltjahr, Angle : leap-year.)

La nomojn de la monatoj elparolu Esperante : 
1® Ĉeng-jue, 2® Ul-jue, 3® San-jue, 4® Sze-jue, 5® U- 
jue, 6® Leu-jue, 7® Ĉi-jue, 8a Pa-jue, 9a Kieu-jue, 
10n Ŝe-jue, 11® Ŝe-ji-jue, 12® La-jue. (Franca 
elparolo : Tcheng-yué, Eul-yué, San-yué, Szé-yué, 
Ou-yué, Léou-yué, Tchi-yué, Pa-yué, Kiéou-yué. 
Che-yué, Che-yi-yué, La-yué.)

La unua Ĉeng-jue de la 40® jaro komenciĝis la 
29®° de Januaro 1903® laŭ Gregoria stilo aŭ la 16an 
de Januaro 1903® laŭ Juliana stilo.

La40" Ĥina superjaro kalkulis du kvinajn monatojn: 
U-jue I® kiu komenciĝis la 14-27®n de majo, kaj 
U-jue II® kiu komenciĝis la 12-25®° de Junio. Kiel 
rimarkos la legantoj, la Ĥina profetaĵo malfeliĉe 
efektiviĝis.

La Ĥinoj en Manĝurujo atendas en 1903 nepran 
militon. La nebula vintro de la pasinta jaro, diras ili, 

antaŭmontras, krom granda epidemio, multnombran 
mortadon de la loĝantaro de Manĝurujo, kio povas 
fariĝi de milito.

Krom tio, malbona antaŭsciigo sin prezentas, ĉar 
en la nuna superjaro troviĝas du « U-jue », t. e. du 
kvinaj monatoj !

Du kvinaj (U-jue) aŭ du okaj (Pa-jue) monatoj en 
unu jaro ĉiam antaŭsciigas malbonon ; en 1894 estis 
du kvinaj monatoj kaj la Japan-ĥina milito ; en 1900 
estis du okaj monatoj kaj la milito kontraŭ Eŭrop
anoj. Tial la Ĥinoj faras iajn ceremoniojn kaj 
ŝprucas per la sango de koko la plankon kaj la 
murojn de la Sanktejoj kaj hejmaj preĝejoj kie 
troviĝas la Tabuletoj de la praavoj.

Analogiaj ceremonioj estis observataj dum 1900® 
jaro en urbo Cicikaro.

Ĉu ne estos la Ĥinoj pravaj ?
S. POLJANSKY 

Ĥabarovsk sur Amur.
20an de Novembroj .
3an de Decembro ' . d

15an de Ce-jue, 40® Ĥina jaro.
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Ca progresoj de la « 'Delegacio. »

En nia novembra numero (jaro 1902-1903), ni mallonge priskribis la devenon, la celon kaj la malvolviĝon 
de la « Delegacio por la elekto de Lingvo Internacia. » Tiu organismo, tion jam scias niaj legantoj, celas 
naski fortan movadon favore por la alpreno de internacia lingvo kaj estigi tiun alprenon per la scienca 
eminentularo, kiun riprezentas la « Internacia Asociacio de la Akademioj. » Principan Deklaracion oni 
starigis kaj la propagandantoj de tiu ideo, en ĉiuj flankoj, petas ĉiujn societojn, iamaniere bezonantajn la 
alprenon de tia lingvo, ke ili volu aliĝi al tiu Deklaracio kaj delegi unu aŭ kelkajn personojn ; ĉiuj 
delegitoj kune estigas la « Delegacion por la elekto de Internacia Lingvo. »

Ni ankaŭ regule konigis la Belgajn Societojn kiuj aliĝis al la Deklaracio sed estas necese kelkafoje 
sciigi detale pri la akcepto kiun ĝuas tiu ideo ĉe la aliaj landoj kaj tiamaniere montri la ĝeneralan intereson 
hodiaŭ alligitan al tiu demando kaj kiun nur kelkaj nesciuloj kuraĝas ankoraŭ malkonsenti.

El ĉiuj flankoj de 1’ mondo, efektive, tre gravaj aliĝoj kuraĝigis la fondintojn de la Delegacio : nune la 
nomaroj, regule publikigitaj, konigas la aliĝon de preskaŭ 200 societoj, dise troviĝantaj en la plej diversaj 
landoj sed precipe en la lando kiu alportas plej gravan kunlaboradon en la diskonigado de la L. I. : 
Franclando. Ni vidas en tiuj nomaroj tre multe da Komercaj Ĉambroj el Franclando, Anglolando, k. c. ; 
sennombrajn sciencajn societojn inter kiuj ni jen transskribas kelkajn senorde elektitajn :

Association Polytechnique (Paris).
Centro nacional de Ingenieros (Buenos-Aires).
Congrès d’Histoire des Sciences (Paris-1900).
Congrès international de l’Enseignement technique (Paris-1900).
Congrès international de Philosophie (Paris-1900).
Congrès international de Sociologie (Paris-1900).
Deutsche graphologische Gesellschaft.
Russischer Sprachverein (München).
Société Astronomique de France.
Multe da « Geografiaj Societoj ».
Société internationale des Electriciens.
Société Mathématique de E'rance.
The Philadelphia commercial Muséum.
Associazione Elettrotecnica Italiana.
Centro de Estudiantes de Medicina (Buenos-Aires).
Centro Juridico y de ciencias Sociales (Buenos-Aires).
Cercle physico-mathématique de Poltava (Russie).
Incorporated Medical Practitioners’ Association (London).
Sociedad de Ingenieros (Lima, Pérou).
Société polytechnique de Saint-Pétersbourg.
Verein Deutscher Ingenieure.

Les progrès de la « Délégation ».

Dans notre numéro de novembre (année 1902-1903), nous 
avons exposé brièvement l’origine, le but et le fonctionnement 
de la « Délégation pour le choix d’une Langue Internationale». 
Comme nos lecteurs le savent, cet organisme tend à susciter 
un vaste mouvement en faveur de l’adoption d’une langue 
internationale et à faire décréter cette adoption par l’élite du 
monde scientifique, représentée par 1’ « Association Interna
tionale des Académies ». Une déclaration de principes a été 
établie et les propagateurs de l’idée, de tous côtés, prient les 
diverses sociétés, intéressées à un titre quelconque à 1 adop
tion d’une telle langue, de vouloir adhérer à cette Déclaration 
et de nommer un ou quelques délégués; l’ensemble des délé
gués constitue la « Délégation pour le choix d’une L. !• » ,

Nous avons aussi fait connaître régulièrement les sociétés 
belges avant adhéré à la Déclaration mais il importe d insis
ter quelquefois sur l’accueil que reçoit cette idée dans les 
autres pays et de montrer par là l’intérêt général qui s attache 
aujourd'hui à cette question et qu’osent seuls nier encore 
quelques ignorants. .

De toutes les parties du monde, en effet, des adhésions très 
précieuses sont venues encourager les promoteurs de la 
Délégation: actuellement les listes, publiées régulièrement, 
citent l’adhésion de près de 200 sociétés, réparties dans les 
pays les plus divers, mais surtout dans le pays qui apporte la 
collaboration la plus importante à l'œuvre de la L. I. : la 
France. Nous y remarquons de très nombreuses chambres de 
commerce de France, d’Angleterre, etc.; d’innombrables 
sociétés scientifiques dont voici quelques-unes, prises au 
hasard :

(Voir ci-dessus, dans le texte Esperanto).

0e vorderingen van de « Afvaardiging. *

Ih ous numnier van November (jaar 1902-1903} hebben wij in 
7 kori hei doel en de wcrking uilgelegd der « Afvaardiging voor den 
kciis eener wederlandsche taai. » Zooals onze lezers net welen 
tracht deze inrichting eene groote beweging le docn ontslaan, tcn 
voordecle der aanname eener wederlandsche taai en deze aanname 
te docn verordenen door hct piiik der welenschappelijke wereld, 
vertegenwoordigd door de « Association Internationale des Aca
démies ». Eene verklaring van grondstelsels is vastgesleld 
geweest en de verspreiders van hei gedacht vragen, lange aile 
kanton, aan de verschillende maatschappijen, wie de aanname van 
zoo eene taai eenigszins aangaal, van aan deze Verklaring te 
w iilon deelnemen cenon en of eenige afgevaardigden te noeinen ; 
hct gezamentlijke der afgevaardigden maakt de « Afvaardiging 
voor den kciis eener II'. 7'. » nii.

Il ij hebben ook regelmatig de Eclgischc maatschappijen doen 
kennen, die de Verklaring bijtraden, maar hct is noodig dikwijls 
aan te dringen op hei onthaal dai dit gedacht in andere landen 
ontvangt en van ddiir te loonen welk algemeen belang heden- 
daags aan deze zaak verbonden isy en wclke s ledits nog eenige 
onwetenden durven loochenen.

Ĵnderdaad, van aile deelen der wereld zijn zeer kostbare bij- 
tredingen de aanieggers der Afvaardiging komen aanmoedigen : 
tegenwoordig noemen de regelmatig verschijncnde lijsten den aan- 
hang van bij de 200 maatschappijen, vershi eid in de verschillendste 
landen, maar vooral in hct land dai de belangrijkste medewerking 
levert aan hei werk der II'. T,: /'rankrijk. Il'ij bemerken er zeer 
talrijke koophandclkamers van Erankrijk, Engeland, cnz. ; ontel- 
bare welenschappelijke maatschappijen, waarvan eenige, uit den 
hoop genomon, volgon :

(Zie hierboven. in den Esperantischen tekst.)



LA BELGA SONORILO.

Ankoraŭ la Turistaj Societoj de la plimulto de 1’Eŭropaj kaj Amerikaj landoj, precipe la Pranca Turing- 
Klub’o, enhavanta preskaŭ 10O.0C0 membrojn ; ankoraŭ multe da pacemulaj societoj, k. c., k. c.

Sed ne estas ĉio: de kelka tempo oni prezentas al la membroj mem de la Akademioj, l niversitatoj kaj 
aliaj Lernejoj de supera instruado petskribon aprobantan la Delegacion kaj rekomendatan ĝin al la 
Asociacio de la Akademioj. Ĉar tre granda nombro de la subskribantoj estas membroj de la Asociacio, 
oni senpene komprenas la gravecon de tiu petskribo. Ĉirkaŭe 600 profesoroj, riprezetantaj multe da 
Akademioj kaj Universitatoj, jam aliĝis: oni tie vidas grandan nombron da plej estimindaj nunaj scienc
uloj. Oni plie volu rimarki ke la nesubskribintoj ne certe estas kontraŭuloj de la Delegacio sed plej ofte ne 
ankoraŭ subskribis ĉar ili ne konas ankoraŭ la petskribon. En Belglando, la « Reĝa Belga Akademio » 
estas riprezentata ĝis nun de 15 membroj, la Universitato de Gento de kvardeko da profesoroj, la Univer
sitatoj Brusela kaj Lieĝa kaj la Lernejo de la Minoj (Mons) de granda nombro da siaj profesoroj.

La gravaj sciencaj organismoj ankaŭ partoprenis en la movado. Ni citu faktojn : antaŭ kelka tempo, la 
Imperia Akademio de Sciencoj en Vieno komisiis unu el siaj membroj, Son profesoron Hugo Schuchardt 
el Graz « por atenti al la movado celanta la kreon de artefarita helpanta lingvo internacia kaj por raporti 
al ĝi pri tio ». Sro Schuchardt jus konigis, antaŭ mallonga tempo, sian raporton tute favoran je la Lingvo 
artefarita kaj la Delegacio. Tiun gravan dokumenton oni france tradukis ; jen kelkaj fragmentoj el ĝi : 
« Nur per centra aŭtoritato la movado koncernanta komunan lingvon povos alveni al la sukceso ». . « Mi 
esperas ke mi ne transpaŝos inian komision de raportanto aldirante ke la Akademioj mem havas intereson 
por ekkapti la oportunan momenton por direkti kaj konduki al la celo movadon kiu, tre verŝajne, ne estos 
repuŝata kaj kiu fine sin altrudos al la sciencaj interrilatoj ».

La « Reĝa Scienca Akademio » en Amsterdam neoficiale sciigis ke ĝi aprobas la programon de la 
Delegacio kaj estas preta voĉdoni favore por la principo de Helpanta Internacia Lingvo, en la tago kiam 
tiun demandon oni pridisputos en la « Internacia Asociacio de la Akademioj » (Tion oni decidis en junio 
1903 dum ĝenerala kunveno laŭ la raporto de komissiitaro konsistanta el S°Ĵ profesoroj Kera, Spever, 
Van den Sande, Bakhuyzen kaj Van der Waals, ĝenerala sekretario de la Akademio).

Encore les Sociétés de Touristes de la plupart des pays 
d’Europe et d’Amérique, notamment le Touring-Club bran- 
çais, comptant près de lfiO.Ohfi membres; encore de nombreu
ses sociétés de pacifistes, etc., etc.

Mais ce n’est pas tout : depuis quelque temps circule parmi 
les membres memes des Académies, Universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur une pétition approu
vant l'œuvre de la Délégation et la recommandant à l’Asso
ciation Internationale des Académies. Comme un très grand 
nombre de signataires font partie de cette Association, on 
conçoit sans peine l’importance de cette pétition. Près de 
büO professeurs, représentant beaucoup d’Académies et Uni
versités, ont déjà adhéré : on y remarque un grand nombre de 
noms des plus autorisés dans la science moderne. Que l'on 
veuille bien remarquer, au surplus, que le fait de n’avoir point 
encore adhéré ne dénote pas une opposition au programme de 
la Délégation mais a le plus souvent pour cause l’ignorance 
même de l’existence de la pétition. En Belgique, 1’ « Académie 
Royale de Belgique » est représentée jusqu’ici par 15 de ses 
membres, l’Université de Gand par une quarantaine de pro
fesseurs, les Universités de Bruxelles et de Liège et l’Ecole 
des Mines de Mons par un grand nombre de leurs professeurs.

Les grands corps scientifiques ne sont pas restés étrangers 
au mouvement. Citons des faits : il y a quelque temps, 1’ « Aca
démie impériale des Sciences de Vienne » a chargé un de ses 
membres, M. le professeur Hugo Schuchardt, de Graz, « de 
suivre le mouvement tendant à la création d’une Langue 
Auxiliaire Internationale artificielle, et de lui en rendre 
compte ». M. Schuchardt vient de déposer, il y a peu de temps, 
son rapport entièrement favorable a la cause de la Langue 
Artificielle et de la Délégation. Ce document important a été 
traduit aussitôt en français ; en voici quelques passages. « Ce 
n’est que par une autorité centrale que le mouvement relatif à 
une langue commune peut être mené à bonne fin ».... « J’es
père ne pas outrepasser mon mandat de rapporteur en ajou
tant qu’il est de l’intérêt des Académies elles-mêmes de saisir 
le moment favorable pour diriger et conduire au but un mou
vement qui, selon toute apparence, ne se laissera pas refouler 
et qui s'imposera, à la longue, même aux relations scientifi
ques. »

L’ « Académie Royale des Sciences d’Amsterdam » a fait 
savoir officieusement qu’elle approuve le programme de la 
Délégation et qu’elle est disposée à voter pour le principe 
d’une Langue Auxiliaire Internationale, le jour oii la question 
sera portée devant 1’ « Association Internationale des Acadé
mies ». (Décision prise en juin 1953, en Assemblée générale, 
sur le rapport d’une Commission composée de MM. les profes
seurs Kern, Speyer, Van de Sande, Bakhuyzen et Van der 
Waals, secrétaire général de l’Académie).

Ook de maatschappijen van Touriste» van hct meerendeel der 
F.uropcesche landen, namelijk de P'ransche Touringclub, tcllcndc 
bijna 100.000 lede» ; nog talrijkc maatschappijen van vrcdeiic- 
vende», enz., enz.

Moar 't is niel ailes: sederl certige» tijd loopt onder de lede» 
zelven der Akademie», Hoogescholen en andere /toogere onderwijs- 
gestichten een verzoekschrifi, hei werk der Afvaardig/ng goed- 
keurende en hei aanbevelende aan de « Association Internationale 
des Academies. » Geljk cen groot getal dor onder geteekenden van 
deze « Association » aeelmakcn, vat rne» zander mocitc hct bclang 
van dit verzoekschrift. Bij de 600 leeraars, vertegenwoordigcndc 
vce t Akademie n en Hoogescholen, zijn reed s bijgetrcden : meu 
bemerkt er een groot getal van de beroerndsle name» dei heden
daagsche wetcnschap. Aden taille, daa re above n, nog aanmerken, 
da t hct fei t van nog niel deelgenorncn ie hebbcn geene tegenstelling 
bewijst aan het programma der Afvaardiging, moar meesi voor 
oorzaak heeft de oriwetendheid van hct best aan zei/ van hei ver- 
zoekschrift. In Belgio is de « Koninklijke Akademie van Belgio» 
lot hierloe ve rlegenwoordigd door 15 harer lede», de Hoogeschool 
van Geni door een veertigtai leeraars, de Hoogescholen van Brusscl 
en van Lrtik, en de Mijnschool van Bergen door een groot getal 
hunner leeraars.

De groote wctenschappclijke inricht ingeti zijn aan de beweging 
niel vreernd gebleven. Noemen wj daadzakon : Ovci certige»tijd 
heeft de « Keizerlijke Akademie der wetenschappen van Irecncn» 
een zijner leden, .1/. den leeraar Hugo Schuchardt, van Graz, 
gelast « de beweging, strekkende toi hct make» cener wederlandsche 
kunstmalige hulptaal, te volgen, en er haar verslag over te geven.» 
I/. Sciiucnardt komi over weinigen tijd zijn verslag in Ie die ne n, 

gansch ton voordcele der zaak van de kunstmalige taai en van de 
Afvaardiging. Dii belangrijk stuk is aanstonds in hct Fransch 
vertaald geweest ; ziehier certige uillreksels e rvan : « Hct is slechte 
door een middcngezag dai de beweging aangaande eene gemcenc 
taai toi een goed einde kan gelcid worden»... « Ik hoop mijn vei- 
slaggcvcrsarnbt niel ie bui t en Ie gaan, ais ik bijvoeg dai hei in hct 
belang der Akademie n zelven is, hei voor deelig oogenblik Ie 
vatton om toi hct doel Ie bestaron en te geleiden, eene beweging die, 
naar alle waarschijnlijkheid, zich niel zai lalon achteruitstooten 
cu die zich, ton lange» laatste, zelf aan de wetenschappelijke 
betrekkingen zai opdringe». »

De • Koninklijke Akademie der IVelerischappen van Amster
dam * heeft ofjicieus late» welen, dai zij hei programma der 
Afvaardiging goedkeurt en dai zij gereed is ie stern meu voor hct 
grondbeginsel cener IVederlandsche Hulptaal, op de» da g dai de 
kweslic zai gcbracht worden voor de « Association Internationale 
des Academies.» (Beslissing genome» in Juni 1903, m Algemeene 
vergadermg, op iici verslag eencr komissie, samcngcsteld uii de 
HII. leeraars Kern, Speyer, I an de Sande, Bakhuyzen en l an 
der II aals, algemeene sekre!aris der Akademie).
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Ĉe la « Reĝa Belga Akademio », oni jam konas la komunikaĵon kiun faris Sro Generalo De Tilly ĉe la 
Klaso de Sciencoj, la 4an de julio 1903, kiel delegito de la Akademio al la komitato de la « Internacia 
Asociacio de la Akademioj» (vidu nian decembran numeron, jaro 1903-1904), kaj en kiu li malvolvis la 
utilecon de helpanta lingvo por internaciaj kunsidoj de scienculoj kiel tiuj de la Asociacio. Dum la kunveno 
de 1’ 9° de Januaro 1904, Sro De Tilly, prezentante al la Akademio la « Historion de la lingvo universala » 
de S°Ĵ Couturat kaj Beau, resumis la programon de la Delegacio kaj konkludis per la jenaj vortoj :

« La inovado favora por internacia helpanta lingvo estas hodiaŭ tiel bone organizita kaj direktata ke 
nenio povos plu ĝin haltigi kaj ĝin forigi de la celo. La lingvo internacia fariĝos ; sed ĝi povas fariĝi kun 
aŭ sen la apogo de la Akademioj. Certe estas dezirinde por la scienco kaj la Akademioj mem ke ili donu 
al tiu kreo sian rajtan kunlaboradon. Ilia honoro estas iamaniere alligita al tio ».

Ĉe la kunsido de 1’ 6a februaro 1904, la demando estis denove priparolata ĉe la Klaso de Sciencoj, kiu 
unuvoĉe akceptis la jenan deziron : « La Klaso de Sciencoj eldiras la deziron ke unu lingvo estu universale 
akceptita, ne forigante la vivajn aŭ senvivajn lingvojn. »

Oni do vidas ke la demando pri la Lingvo lnternacia en ĉiuj, eĉ plej malfavoraj flankoj, faras tre rapidajn 
progresojn ; la tuta mondo kortuŝiĝas pensante pri ĝia baldaŭa alpreno kaj post nelonge alvenos la horo 
kiam la modestaj, hieraŭ tiel mokitaj laborantoj langos bonfarantoj de la homaro.

Maurice SEYNAEVE.

<7?ŭ la mondo Esperantista.
La plimulto el la Esperantistaj ĵurnaloj enpresas la tutan leteron de Dro Zamenhof adresitan al nia 

kunlaboranto M. Seynaeve. kaj ili rapidas aprobi ĉiujn konkludojn prezentitajn tiel prave de nia eminenta 
majstro. Tiu unuvoĉa akcepto estas antaŭvidita ĉar tiu, kiu ne volas kompreni ke unueco pri direktado 
estas necesega, ne estas inda sin kalkuli inter la Esperantistoj. Pri efektivigo de la programo priskribita 
de la Doktoro, la konkludo eltirita el tio, kio estas presita, tiu ĉi estas : Ni laboru por atingi tiun celon kaj 
pacience ni atendu.

A 1’ « Académie Royale de Belgique », on connaît déjà la 
communication que Al. le général De Tilly a faite à la Classe 
des Sciences, le 4 juillet 19u3, comme délégué de l’Académie 
au comité de 1’ « Association Internationale des Académies », 
(voir notre numéro de décembre 1903-1904), et où il exposait 
l’utilité d’une iangue auxiliaire pour des réunions interna
tionales de savants comme sont les assemblées de l’Asso
ciation. Dans la séance du 9 janvier 1904, M. De Tilly, présen
tant à ('Académie 1' « Histoire de la Langue Universelle» de 
MM. Couturat et beau, résumait le programme delà Déléga
tion et concluait en ces termes: « Le mouvement en faveur dune 
langue auxiliaire internationale est aujourd'hui si bien organise 
et dirige que rien ne pourra plus l'arrêter ni le faire dévier du 
but. La langue internationale se fera ; mais elle peut se faire 
avec l'appui des Académies ou sans cet appui. /7 est évidemment 
désirable, dans l’intérêt de la science et des Académies elles-mêmes, 
qu elles prennent à celte création la part qui leur revient. Leur 
honneur y est en quelque sorte engagé ». Dans la séance du 
6 février 1904, la question est revenue en discussion devant la 
Classe des Sciences, qui a voté a l’unanimité le vœu suivant : 
« La Classe des Sciences émet le vœu de voir une langue uni
versellement adoptée, sans exclure les langues mortes ou 
vivantes ».

On le voit donc, la question de la Langue Internationale fait 
dans tous les domaines, même les plus rebelles, des progrès 
excessivement rapides ; le monde entier s’émeut à l’idée de 
son adoption prochaine et bientôt sonnera l’heure où les 
modestes travailleurs tant ridiculisés d’hier prendront rang 
parmi les bienfaiteurs de l’humanité.

Maurice SEYNAEVE.

A travers le monde Esperantiste.

La plupart des journaux Espérantistes reproduisent en 
entier la lettre du docteur Zamenhof à notre collaborateur 
M. Seynaeve et ils s’empressent d’approuver toutes les conclu
sions présentées d'une façon si raisonnée par notre éminent 
maître. Cette unanimité était à prévoir, car celui qui ne veut 
pas comprendre que l’unité de direction est indispensable, n est 
pas digne de se trouver parmi les Espérantistes. Quant a la 
réalisation du programme tracé par le Docteur, la conclusion 
de tout ce qui a été dit est celle-ci : Travaillons dans ce but et 
attendons patiemment.

In de < Koninklijke Akademie van Belgiê» kent mon rceds de 
mededeeling welke AL de gencraal De Tilly gedaan hecfl aan de 
Kias der i Tetenschappen, op 4* n Juli 1903, ais afgevaardigde dor 
Akademie, aan het besluui der «Association Internationale des 
Académies, » {zie ous nommer van December 1903-1904} en waarin 
hij het nul voorstelde ecner hulptaal voor wederlandsche bijeen- 
komsten van gelcerden zooals zijn de vergaderingen der « Associa
tion. » lu de zilling van den 9cn Januari 1904, biedende aan de 
Akademie de « Histoire de la Langue ( ’niversellc » der HH. Cou
turat en Leau,beknopte Al. De 7illy het programma der Afvaar- 
diging en beslool met deze woorden : « De beweging ten voordeele 
eener wederlandsche hulptaal is tegenwoordig zoowel inge- 
richt en bestuurd oat niets haar nog zai kunnen tegenhouden, 
noeli doen wegdwalen van haar doel. De wederlandsche taai 
zai komen ; maar zij kan komen met den sterni der Akademiën 
of zonder dezen steun. Met is natuurlijk wenschelijk, in het be- 
lang der wetenschap en der Akademiën zelven, dat zij aan deze 
sehepping het deel nemen dat hun toekomt. Hunne eer is er op 
zekere wijze mede verbonden. » Di de ziltingvan J-'cbruari 
1904 is de kweslie lerug in bespreking gekomen voor de Klas der 
Hetenschappen, die met algemeenheid den volgenden wensch ge- 
slemd heeft : « De Klas der II etcnschappcn dru kl den wensch uii 
eene algemecn aangenomcnc taai te zica, zonder de doode oj'devende 
talen uit te s tu ileo. »

Alen ziet het dus: de zaak der Wederlandsche taai doel in 
aile vakken, zelfs de weerbarigsle, ongeloof lijk rappc voi deringon ; 
de ganschc wêreld roert op hei gedacht van hare aanstaande 
aanname en weldra zai het nur staan waarop de zoo bclachelijk 
gemaakte nederige werkers van gisteren, zullen plaals nemen 
onder de weldoeners der menschheid.

Vertaald door A.-Ĵ. WITTERYCK.
Dwars door de Esperantisme wereld.

Het meerendeel der Esperantische bladon schrijven in zijn 
geheelden brief ove r van Doktoor Zamenhof aan ouzon medewei- 
ker AL Seynaeve en zij houston zie h alle de besluiten, op eene zoo 
beredeneei de wijze door onzen grooten mecs ter voorgesleld, goed le 
keuren. Deze algemeenheid ivas te voorzien, ivant deze die niet wil 
verstaan dat de eenheid van besluur onontbeerlijk is, is niet weer- 
dig zich onder de Esperantiston te bevinden. ITat aangaat het 
programma door den Doktoor dâdrgcsteld, het besto il van al wal 
gezcgd is geweest. is dit : Laat ous werken met dit doel en geduldig 
wachten.



90 LA BELGA SONORILO.

* * * *

* * *
Nous avons reçu le premier numéro d’un nouveau journal : 

« La Mekzika Lumturo » (Le Phare Mexicain) qui a l’intention 
de paraître régulièrement et sera l’organe de la Société de 
propagande au Mexique. Ce premier numéro contient le règle
ment de la dite Société ; nous souhaitons la bienvenue à notre 
confrère mexicain et nous espérons qu’il rendra de grands 
et fructueux services à notre cause.

Nous avons également reçu le 2e numéro (février) de « Inter
nacia Scienca Revuo » qui continue à nous donner tout ce 
qu’il a promis et plus encore.

« La Plume Sténographique » de Limoges, dans un de ses 
derniers numéros, donne un résumé des progrès réalisés par 
l’Esperanto pendant l’année 1903. D’autres journaux français 
nous sont encore parvenus dans lesquels nous voyons que les 
progrès réalisés par la propagande ne se ralentissent pas. 
Nous n’en retiendrons que la fondation d’un nouveau groupe 
à Roubaix. Un des plus dévoués membres et fondateur de ce 
groupe, Mr Em. Wicart, nous a fait l’honneur de nous visiter à 
Bruxelles. Pendant plusieurs heures nous n’avons parlé qu’en 
Esperanto avec la plus grande facilité et au sujet de tout ; 
cette preuve n’était plus à faire, peu à peu l’emploi de l’Espe- 
ranto se fera journalier. A ce propos, nous rappelons que ce 
centre industriel s'occupe depuis longtemps déjà d’Esperanto : 
dès le 10 mars 1899 — il y a donc 5 ans déjà! — notre dévoué 
collaborateur Lucien Blanjean faisait à Roubaix une confé
rence très réussie, après laquelle un premier groupement d’es- 
pérantistes s’était formé.

** *
Quelques livres nouveaux ont paru pendant le mois dernier.
Tout d’abord un «Cours élémentaire d’Esperanto» par 

M. E. Deligny, professeur du groupe de S‘ Orner, avec un 
avant-propos de M. Th. Cart. C’est un excellent livre d'étude, 
élaboré sur un plan nouveau et contenant plusieurs tableaux 
qui nous montrent, d une façon très ingénieuse, la relation qui 
existe entre les différents mots d’une même famille.

La traduction portugaise des « Premières leçons » de 
Th. Cart vient de paraître, elle est l’œuvre de M. A. Caetano 
Coutinho. Outre les résultats que ce livre nous apportera 
d’une façon générale, il permettra de propager la langue chez 
les aveugles portugais à l’aide du texte existant en caractères 
Braille, pour les 2e et 3e parties du livre.

La Société espagnole pour la propagande vient de distribuer 
une brochure très instructive destinée principalement à faire 
connaître les premiers éléments aux Espagnols. Un texte

Ni ricevis la unuan numeron de nova jurnalo : « La Meksika Lumturo, » kiu intencas regule elpresiĝi kaj 
estos organo de la Meksika Societo de propagando. Tiu unua numero enhavas regularon de la dirita 
Societo ; ni deziras bonvenon al nia Meksika kunfrato kaj ni esperas ke li alportos grandajn kaj frukto
donajn servojn por nia afero.

Ni ankaŭ ricevis la 2an numeron (februaro) de « Internacia Scienca Revuo» kiu daŭrigas doni alni 
tion, kion ĝi promesis kaj ankaŭ pli.

« La Plume Sténographique » el Limoges, en unu el siaj lastaj numeroj, prezentas resumon de la 
Esperantaj agoj kiuj efektiviĝis dumla 1903ajaro.

Aliajn Francajn Ĵurnalojn ankoraŭ ni ricevis, en kiuj ni konstatas, ke la akiritaj progresoj de la pro
pagando ne malakcelis. Ni nur notas fondon de nova grupo en Roubaix. I nu el la plej sindonaj 
membroj kaj fondinto de tiu grupo, Sro Em. Wicart, al ni faris honoron viziti nin en Bruselo. Dum kelkaj 
horoj ni interparolis nur Esperante kun la plej granda facileco pri ĉio; tiu pruvo ne estis plu farigota, iom 
post iom uzo de Esperanto fariĝos ĉiutaga. Pri tio ni memorigas ke tiu industria centro okupiĝis pri 
Esperanto jam de longatempe : de la 10a de Marto 1899a, — jam pasiĝis kvinjaroj! — nia sindonema 
kunlaboranto Lucien Blanjean faris en Roubaix paroladon tre sukcesan, post kiu unua grupo da Esperan
tistoj formiĝis.

* *
Kelkaj novaj libroj aperis dum la lasta monato. Unue la « Elementa kurso de Esperanto » France 

skribita de Sro E. Deligny profesoro de la grupo de S1 Omer, kun antaŭparolo de Sr“ Th. Cart. Estas tre 
bona libro por lernado, laborita laŭ nova plano kaj enhavanta multajn tabelojn kiuj montras al ni, tre 
sagace, la rilaton kiu ekzistas inter vortoj de sama vortfamilio.

La Portugala traduko de « Unuaj lecionoj » de Sor Th. Cart jus aperis ; « Primeiras liçôes de Esperanto, 
traduzidas para o Portuguez por A. Caetano Coutinho ». Krom la ĝeneralaj rezultatoj, kiujn tiu libro 
certe alportos al nia afero, ĝi permesos propagandi la lingvon inter la Portugalaj blinduloj, dauk’ al la 
Esperanta teksto per literoj Braille, de la dua kaj tria partoj de tiu libro.

La Hispana Societo de propagando jus disdonis broŝuron tre instruantan, precipe difinitan por konatigi

ll'j hebben het eerste nummer van een nieuw blad ont vange», 
« Zæ Mekzika Lumturo » {De Mcxikaansche Unurtoren) die kei 
inzicht heeft regelmatig te versehene» en de loik za! zijn van de 
Propaga nda-maatschappij in Mcxiko. Dit eerste nummer heheist 
de vorordening van gezegde maatschappij ; wij wcnschen welkom 
aan on zen Mcxikaanschen medebroeaer en wij hopen dat hij 
groote en vrucktbare diensten aan onze zaak zai betoj zen.

HJ hebben insgelijks ontvangen het A nummer {Eebruari) van 
« lnternacia Scienca Revuo » die voortgaat met ons ailes te geven 
wat zij beloofd heeft en nog meer.

« La Plume Sténographique » van Limoges geeft, in een zijner 
laatste nummers eene samenvatting dor vordeningen door hei 
Esperanto gedaan gedurende het jaar 1903. Andere Erotische 
bladon zijn ons nog toegekomen, waarin wij zion dat de vordenin- 
gen, door de propaganda teweeg gebracht, niel vertragen. Ufj 
zullen er slechts uit opgeven de stichting van ceti nieuwen kring 
te Roĉbaais. Eene der toegenegenste ledcn en stichter dior groep, 
M. Eni. ITicart, heeft ons de ecr gedaan ons te Brussel Ie bczoe- 
ken. Gedurende verscheidenc uron hebben wij, met het grootste 
gema k en over allos, niets dan Esperanto gcsprokcn ; dio proef icas 
niel meer te make», allengskens zai het Esperanto van dagelijksch 
gebruik mordon. Bij deze gelegenheid, hcrinncren wij dat dii nij- 
verheidsmidden zich reeds lang met het Esperanto bezighoudt. I ati 
deti JOsn Maart 1899 — dat is dus reeds 5 jaar! — gaj onze ver- 
kleefde medewerker Lucien Blanjean te Roĉbaais eene zeet welge- 
luktc voordracht, tia dowelkc eene eerste vcrecniging van Esperan
tiston gevormd wcrd.

***
Ectiigc nieuwe bodon zijn binst de laatste maanden versehene».
Eerst eti vooral een « Cours élémentaire d'Esperanto » door 

M. E. Deligny, lceraar van de groep van S1 Omaats, mci con 
voorwoord van .1/. 77/. Cart. Het is ceti uitmuntend lectboek, 
bcwerkt op een nienie plan en behelzendc verscheidenc ta teis die 
ons, op eene zeer schrandere manier, de bctrekking toonen, wclke 
bestaal /usschen de verschillende woorden eencr zei fde familie.

De Portugcesche vertaling dor « Premières leçons» van Th. 
(art, komi te ycrschi ition ; zij is het lecrk van M. J. Caetano 
C outinho. Buiten de uitslagcn velke dit bock ons op eene alge
meene manier zai aanbrengen, zai het t odaton de taai te vcrsprci- 
dcn bij de Portugeeschc blindon met bchulp van deti teksi bcstaandc 
uii Braille-letters, voot do A en 3*  decion van het bock.

Do Spaansche maatschappij voor de propaganda komi eene zeer 
leerzame brochuur uit te geven, voornamdijk bestcmd oni de eerste 
bcgrnsclen aan de Span/aards te docti kentien.
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la unuajn elementojn inter la Hispanoj. Teksto kun kontraŭmetita traduko prezentas al la leganto novan 
pruvon de la vera internacieco de Esperanto.

Estas bona kaj utila propagando. Jos. JAMIN.

Choj.

Por helpi la Esperantistojn, kiu dezirus veni 
Riolunaton, la Grupo publikigas la sciigojn por 
veturi, frazlibron por fremdaj vojaĝantoj ĉe Italujo, 
tabelon je la hoteloj kaj priskribon de Riolunato, 
Pievepelago kaj ĉirkaŭaĵoj. Plie, la Esper antistoj 

ĉiam trovos helpon ĉe 1’ Grupo de Riolunato.
La Turistoj, kiuj intencas veni Riolunaton, devos 

turni sin al grafo Albert GALLOIS, sekretario de 
la Grupo, en RIOLUNATO « provinco de Modena» 
por ricevi plej plennombrajn sciigojn.

JCrottiko J3elga.

Unu el la unuaj kaj plej sindonemaj protektantaj abonantoj de nia jurnalo, Sro T. Castillo-Munoz, Cilia 
inĝeniero loĝanta en Angleur-apud-Lieĝo kaj kasisto de la Esperantista Grupo Lieĝa, faris paroladon, 
la 17an de Marto, ĉe la Hispana-Amerika Rondeto Lieĝa. Nia amiko kun granda ĝojo sciigas nin ke li tre 
sukcesis kaj ke lia parolado certe kunhelpos por konigi nian lingvon ĉe la Lieĝa fremdularo : pri tio ni lin 
tre kore gratulas.

La 24an de Marto okazis ĉe la Brusela Klubo Poliglota festo vere diverslingva: Esperanton oni ne 
forgesis ĉar Fraŭlino G. Mennig, el Bruselo, bonege deklamis fablon de Lafontaine, eltiritan el la Fablaro 
ĵus publikigita de Sro G. Vaillant: Zaz Korvo kaj la Vulpo. Poste Sro De Coninckx, unu el la organizantoj, 
per tre sprita paroladeto pravigis la ĉeeston de Esperanto en la programo.

El la gazetaro, ni citu tre bonan artikolon en « Le Matin » (Antverpeno — lan de Aprilo) kaj kelkajn 
favorajn artikolojn en « L’Etudiant Liégeois », « Le Journal de Liège » kaj en la Lovena ĵurnalo : « Klini 
op» en kiu nia sindona amiko, Sro E. Mathys, faras veran kurson de Esperanto.

Aliaj ĵurnaloj, eĉ iom grandnombraj, estas malpli favoraj al nikaj, kontraŭe ke ili enpresigu la arti
kolojn aŭ korektojn senditajn de ni, ili maluzas nenian okazon por senĉese diskonigi la plej strangajn 
pensojn pri la lingvo internacia. La ridindeta sciigo, publikigita de f raire a ĵurnalo, pri la trovo enla 
ruinoj de Pompe! de la komuna idiomo kiun uzis la popoloj tiel diversaj de la Roma imperio kaj pri la

Een teksi met de vertaling tegenover biedt den lezer een nieuw 
bewijs der ware Wederlandscfiheid van het Esperanto. Uct is 
voede en nui'lige propaganda.

' Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Belgische Kroniek.

Een der eerste en verkitefdsle bcscherm-inschrijvers van ons 
blad, M. T. Castillo-Afunos, Chiliaansche ingénieur le Anglcur- 
bij-Luik en schatbewaarder van den Esperantischen kriu g van 
Luik, heeft op 17.1 laari eene voordracht gegeven in den Spaansch- 
Amerikaansdten kriu g le Luik. Onze vriend meldl ons met groote 
vreugde da! iuj een leve ndige n bijval behaald heeft en dai zijne 
voordracht zekerlijk zai bijdragen ont onze taai le verspreiden 
onder de vreemde kolonie van Luik; u'ij wenschen cr hem uit gan- 
scher harle geluk over.

Op 2En .1 laari hadin den Talenkringvan Brusseleen waarlijk 
veellalig fcesl plaats. Hei Esperanto werd er niel vergeton, uani 
Juffrottw G. Jfennig, van Brussels h cefi met een vobnaakt talent 
eene fabel van Lafontaine voorgedragen, gelrokken uit de verza- 
mcling oniangs door IL G. Vaillant uitgegeven : La Korvo kaj 
la Vulpo. Vervolgens heeft .IL De Coninckx, een der inrichters 
het woord genomon en heeft in eene zeer geestrijke redevoering, de 
tegenwoordigheid van het Esperanto op het programma gerecht- 
vaardigd.

(fil de drukpcrs, melden wij een zeer schoon arlikel, vcrschcnen 
in Le .Malin » (Antwerpen 7cn Api il) en eenige voordeelige arti
ke Is in L'Etudiant Liégeois », « Le Journal de Liège » en het 
Leuvensch blad « Klim op » uiaai onze verklcefde vriend, AL E. 
.Mathys, een waren leergang van Efperanto gee fl.

Andere bladon, in redelijk groot gelai, zijn ons min voordeelig 
en, verre van de artikelcn of terechtwijzingcn velke ioj hon sondon 
te aanvaarden, verwaarloozen zij gee ne enkele gelegenhcid om op 
elk oogenblik onder het volk, de zonderlingsle gcdachlen nopens 
de Wederlandsche taai te verspreiden. De dwàze aankondiging 
van de von dsl in de puinen van Pompéi van den gemeenen long
val, waarvan de zoo vei schi llende vol keren des Roincinschen rijks 
zich bedienden, en van het voorstel van deze taai opnieuw de roi

avec traduction en regard présente au lecteur une preuve nou
velle de la véritable internationalité de l’Esperanto. C'est de 
la bonne et utile propagande.

Jos. JAMIN.

Chronique Belge.

I.’un des premiers et des plus dévoués abonnés-protecteurs 
de notre journal, M. T. Castillo-Munoz. ingénieur chilien habi
tant à Atigleur-lez-Liége et trésorier du groupe Espérantiste 
de Liège, adonné le 17 mars une conférence au Cercle Hispa
no-Américain de Liège. Notre ami nous annonce avec une 
grande joie qu’il a obtenu un vif succès et que sa conférence 
contribuera certainement à répandre notre langue parmi la 
colonie étrangère de cette ville: nous l’en félicitonstout de cœur.

Le 24 mars eut lieu au Cercle Polyglotte de Bruxelles une 
fête vraiment polyglotte: l’Esperanto n’y fut pas oublié car 
Mademoiselle G. Mennig de Bruxelles a déclamé avec un talent 
parfait une fable de Lafontaine, extraite du recueil récemment 
publié par M. G. Vaillant: La Korvo kaj la l uljo. Ensuite 
M. De Coninckx, un des organisateurs, a pris la parole et dans 
un discours très spirituel, a justifié la présence de l’Esperanto 
au programme.

Dans la presse, signalons un très bel article paru dans « Le 
Matin » (Anvers lr Avril) et quelques articles favorables dans 
« L’Etudiant Liégeois », « Le Journal de Liège » et le journal 
louvaniste : « Klim op», où notre dévoué ami, M. E. Mathys, 
donne un véritable cours d’Esperanto.

D’autres journaux, et en nombre passablement grand, nous 
sont moins favorables et, loin d’accepter les articles ou rectifi
cations que nous leur envoyons, ne négligent aucune occasion 
de répandre à chaque instant dans le public les idées les plus 
singulières au sujet de la langue internationale. L’annonce 
saugrenue de la trouvaille dans les ruines de J’ompeï de l’idiome 
commun dont se servaient les peuples si divers de 1 empire 
romain et du projet de faire remplir derechef à cette langue 
le rôle de langue internationale, nouvelle publiée dans un jour-
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projekto uzi denove tiun lingvon kiel internacian lingvon, estas kopiita de multo da belgaj ĵurnaloj kaj 
eĉ komentariita per longaj artikoloj. Se oni morgaŭ informus ilin ke oni jus trovis en la ruinoj de la 
Babelturo la primitivan solan lingvon de la tiama homaro, sendube neniu el ili povus kontraŭstari al la 
plezuro triumfe konigi tiun novan universalan lingvon (ankoraŭ unu !) al siaj legantoj.

Sed la gravaj priparoladoj, kiujn naskis la demando pri la lingvo internacia ĉe la Reĝa Belga Akademio 
kaj pri kiuj ni raportas en alia artikolo de ĉi tiu numero, ne meritas ian lokon en la Belga gazetaro. Kiam 
oni konsideras la manieron en kiu la plimulto de la ĵurnaloj konigas al la publiko la malvolviĝadon de la 
ideoj kaj plej ofte nur konigas la mallarĝan pensadon de redaktoroj neniel preparitaj por tiu funkciado, 
oni necese bedaŭras la egan gravecon kiun akiris la gazetaro en la nuna mondo kaj la sengravecon laŭ 
kiu ĝi kuraĝas plenumi sian grandan funkcion. Ĉu estas do mirinde, en tiaj kondiĉoj, ke la antaŭjuĝoj kaj 
eraroj, tiom da fojoj en ĉiu tago kontraŭfrapitaj, antaŭ ni ĉiumomente renaskiĝas ?

Maurice SEYNAEVE.

Protektantaj FI donantoj.
NAŬA NOMARO.

Fraŭlino Lecointe, Bruxelles (reabonis). Sinjoro F. Verhas, Bielaia, Rusujo.
Sinjoro R. Dekeyser, Louvain. Sr0 A. B. Brzostowski, Varsovie, Rusujo.

deziras PCorespondadi.
Avizo. Ni rememorigas niajn abonantojn ke la enskribo de ilia nomo subtiu ĉi rubriko estas tute senpaga, 

sed nur po unu fojo.
33. Sro Vladimir Viktor Lounine, en Armavir (Kaŭkazo, Rusujo) pri ĉiuj socialaj sciencoj.

Notu bone la sekvantajn adresojn :
Sro Lucien Blanjean loĝas nun : 83, rue du Collège, Ixelles-Bruxelles.
La leterojn por la sekretarioj de 1’Antverpena Grupo Esperantista oni devas ĉiam adresi : 39, place 

Verte, Anvers.
Firmo Spineux et Cie loĝas : Montagne de la Cour, 62 (austataŭ 86) Bruxelles.
La sekretario de la grupo en Glatz (Schlesien) Germanujo, estas nun : Sro E. Hauck, Konvict (edukejo) 

Glatz.

nai français, a été reproduite par un très grand nombre de 
journaux belges et même commentée dans de longs articles. 
Si on leur annonçait demain que l’on vient de retrouver dans 
les ruines de la tour de Babel la langue unique primitive de 
l’humanité d’autrefois, aucun sans doute ne résisterait au 
plaisir de faire connaître triomphalement cette nouvelle langue 
universelle (encore une !) à ses lecteurs.

Mais les discussions importantes auxquelles a donné lieu la 
question de la langue internationale à l’Académie Royale de 
Belgique et dont nous rendons compte dans un autre article 
de ce numéro, ne trouvent pas de place dans la presse belge. 
A considérer la façon dont la plupart des journaux entendent 
tenir le public au courant de l’évolution des idées et ne font 
souvent que reproduire les idées étroites de rédacteurs nulle
ment préparés pour ces fonctions, on ne peut que regretter et 
l’importance primordiale qu’a acquise la presse dans la société 
moderne et la désinvolture avec laquelle elle croit pouvoir 
remplir sa haute mission. Peut-on s’étonner, dans ces condi
tions, que les préjugés et les erreurs, contre lesquels tant de 
coups sont portés tous les jours, renaissent à chaque instant 
sous nos pas ?

Maurice SEYNAEVE.

van wederlandsche taai te doen vervullen, nieuws gcgcvcn door 
een Fransch blad, is door een graal gelai Belgischc filadon overge- 
schreven gewcest, en zelfs besproken in lange artikels. Indien mcn 
kun morgon aankondigde dat mon in de puinen van den toreu van 
Babel de ecnigc oorspronkelijke taai der menschhcld van eertijds 
korni terug te vindon, nieniand, sonder Iwijfel, zou aan het gcnoc- 
gen wcerstaan, deze nieuwc algemeene taai (nog al eene !) trioni- 
jan t clijk aan zijne lezers t e doen ken ne n.

Moar de belangrijke woordenwissclingen tôt dewelke de ktecstie 
der zoederlandsche taai aanleiding gegeven heeft in de Koninklijkc 
Akademie van Belgio, en waarvan wij veislag geven in een andor 
artikcl van dit nu mme?, vinden geene pla ais in de Belgischc druk- 
pers. Te bemerken aan de wijze waarop het meerendeel der bladon 
vcrstaan het publiek op de hoogle le houden van de ontzeikkeling 
der gedachten, en dikwijls slechts de nauioe gedachlen overbrcngen 
van opstellers geenszins lot deze bedicningen voorbcreid, kan ?nen 
slechts betreurcn en de cerstclijke belangrijkheid welke de pers in 
de hedendaagsche maatschappij ve?icorvcn heeft e’n de bevalligheid 
waarmede zij mcent hare hoogc zending te mogen vc?vullen. Kan 
mon zich, in deze voorwaarden, verwonderen, dat de vooroordeelen 
en de dwalingen, waartegen alle dagon zooveel slagen gebracht 
worden, op elk oogenblik onde?' onze stappen heropgroeien ?

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.
>*»*■■'*

LA VIVADÔ EN’ PORT-ARTUR DUM LA MILITO RUSO-JAPANA, letero de tie-estanto ;
LA SUDAFRIKAJ HEREROJ ;
EVOLUCIO DE LA MONDA KOMERCADO KOMPARE KUN SCIENCAJ ELTROVOJ DUM LA 

XIX» CENTJARO. J

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

LINGVO
JARE: 4 frankoj. Kun literatura aldono: 6 jt frankoj.

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sro Jos. Jamin, 55, rue des Drapiers, BRUXELLES.

r as i
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Principaux Manuels en langue française.
en vente aux dépôts de la Maison Hachette & C’e et chez Spixeux <Si Cie à Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. de Beaufront. — 
Prix 1.50 fre (port en plus.)

L Esperanto en 10 leçons par Th. Cart et M. Pagnier. — Prix 0.75 (port en plus.) 
Dictionnaire Espéranto-Français par L. de Beâufront. — Prix 1,50 (port en plus) 
Vocabulaire Français-Espéranto par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Prix 2.50 

(port en plus.)
Thèmes d'application par L. DE Beâufront. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij den schrijver te Hilversum (Holland) — Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal 

Esperanto, door Dreves Uitterdijck, Trompschool, Hilversum. — Prijs : il: 1.50 
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belga Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge: Het Esperanto in 
tien lessen. aan fr. 0,50.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s’engageant à corres

pondre en Esperanto ,
3° Les annonces doivent être prises pour une 

année entière.
1 16 de page annuellement fr. 8.00 
18 » » » » 15.00

De «BELGA SONORILO» aanveerdtaankondigin- 
gen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :

1° Opgesteld zijn uitsluitelijk iu Esperanto ;
2° Gegeven zijn door personon die zich verplichten 

in Esperanto te schrijven ;
3> De ' aankondigingen moeten genome n zvorden 

voor een gansch jaar.
t 16 bladz. jaarlijks f r. 8.00
1 y » » » 15.00

La Carte Postale Illustrée
LA ILUSTRITA POŜTA KARTO.

UNU NUMERO : 30 CENTIMOJ.
Kosta de la abono : Francujo : 3.00 fr. jare. 

Alilando : -1.00 fr. jare.
7, rue Pierre-le-Grand, PARIS (Vlll’ème)

The Cosmopolitan Correspondence Club
— INTERNACIA ORGANISMO —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».
Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj 
sin turni rekte al « The Seeretary oj the C. C. ,C. » Milwaukee. 
Wisconsin. U. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
REVUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

Eliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la 5»” kaj 
la 20»» de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

öïn turni al la Direktoro <S'° I' HERMANA
25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

A. Dr moo L. t AMKNMTIT

ESPERANTO
caanda mso

POH PÖfVfSFlAXO. LUCIEN BtRNOT

Modelo de la novaj kartoj poŝtaj « Esperanto-valso » 
1 grando.

1 = 0 fr. 10, 10 = 0 fr. 75, 50= 3 fr. ; la muzikverko mem = 2 fr. 

Ĉe Lucien BERNOT,
Fontenay-ss-Bois. (Seine) France

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.
Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre

tario, Sro J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). 
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.
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PARFUMVENDEJO DE LA OPERO 
PARFUMERIE DE L’OPÉRA

10, rue Neuve, BRUXELLES.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ
POR TEATRAJ ARTISTOJ, 

HAŬTRUĜILOJ KAJ KOLORIGILOJ.

Komercaĵoj de la firmoj : Guerlain, River, 
Houbigant, kaj Mothiron el PARIZO.

KOMERCEJO

JULES BONTE
Rue des Bouchers, 55

BRUGES.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de 

Sinjoro .0. Orban, profesoro de la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.

Unu numero : 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.

Alilando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIEGE).

SPINEÜX & Cl!
FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour
Telefono 3688 E (J Telefono 3688

Libroj eldonitaj de HACHETTE & C,E
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale, 

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LÀ PERILO DE LÀ GAZETISTARO.
(L’INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

15, rue Ste Gudule. BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn 
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili, 
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.

Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas 
« l’intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando. 
Oni korespondas en Esperanto.

Tuta aranĝigo de presejoj. — Fabrikado de maŝinoj 
por presi. — Ĉiuj iaj specoj da literoj kaj duailoj. 
— Broĉiloj per nikelfadeno, altranĉiloj, premiloj 
por atlasigi, numerigiloj, inkoj, kliŝaĵoj, k. t. p.

Post peto, oni sendas, senpage, modelojn kaj prezarojn.

KELKAJ FLOROJ ESPERANTAJ, 
flustrita legolibro 

de PU-J. AnZITTERYCK.

Prezoj por I 
unu numero /

Prezoj por ( 
kvin numeroj ƒ

En Belgujo : franko : 0,20
En eksterbelgaj landoj : fr. 0,25
En Belgujo : franko : 0,75
En eksterbelgaj landoj : fr. 1,00.

Sin turni al A.-J. WITTERYCK, BRUĜO.

« La Belga Sonorilo »

UNUA JARKOLEKTO.
PREZO : Belgujo : 2,50 frankoj. 

Alilando : 3,00 trankoj.
Sin turni al S™ M. SEYNAEVE, 3, rue de 1’Avenir, 

COURTRAI.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).

MODERAJ PREZOJ.

Oni PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPERANTO, 

Angla kaj Franca lingvoj.

Sinjorino O CONNOR. Esperanto House, 
St-Stephen s Sqr, Bayswater, IO.


